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Voorwoord van uw voorzitter 
 

Het verheugt mij dat ik al sinds 2004 deel uitmaak van het bestuur van 
de Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Inmiddels mag ik voor de vijfde keer als voorzitter het voorwoord 
verzorgen. 

Zoals u weet berust de strategie van onze afdeling op drie pijlers: naast 
het scheppen van voorwaarden voor een kwalitatief goede, op de 
Utrechtse situatie toegesneden informatievoorziening voor de 

Utrechtse gemeentebestuurders, is dat een duidelijke focus op een inspirerende 
platformfunctie waarbij het streven is gericht op kwaliteitsverbetering die uiteindelijk 
moet leiden tot een grotere tevredenheid bij onze leden. Niet in de laatste plaats gaat 
het om de behartiging van de belangen van de 26 Utrechtse gemeenten, mede door 
de vergroting van de onderlinge samenhang. 

Die samenhang vind ik van groot belang voor al onze 781 ‘leden’ en daarmee doel ik 
op de 611 raadsleden, 92 wethouders en de driemaal 26 burgemeesters, 
secretarissen en griffiers. 

Ook het afgelopen jaar hebben wij diverse initiatieven genomen om die 
belangenbehartiging te versterken. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn het 
lijsttrekkersdebat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 
2011 en het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van 
Utrecht 2011 – 2015’. Met dit Manifest wilde de VNG afdeling Utrecht haar invloed 
laten gelden ten gunste van de gemeenten en van een goede samenwerking tussen 
provincie en gemeenten. Het bestuur heeft het Manifest ook aangeboden aan de 
Utrechtse informateur, de Commissaris van de Koningin en de fractievoorzitter van 
de grootste partij in de Utrechtse Staten.  

In het kader van belangenbehartiging noem ik graag ook het bestuurlijk overleg op 
20 juni met het vernieuwde college van Gedeputeerde Staten. De goede relatie met 
de provincie kwam ook tot uitdrukking tijdens de gezamenlijk georganiseerde 
Netwerkbijeenkomst 'Strategische agenda voor de provincie Utrecht' die op 3 oktober 
is gehouden. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst was ‘ Hoe komen provinciale 
en lokale overheden, instellingen en bedrijfsleven tot meer en vooral ook betere 
samenwerking?’. Een relevante vraag die wij ook ons zelf moeten blijven stellen. 

Vorig jaar besteedde ik in mijn voorwoord aandacht aan het ‘afscheid’  van een aantal 
gemeenten in verband met gemeentelijke herindeling. Het leek er op dat ik dat dit jaar 
weer had moeten doen, ware het niet dat de minister van BZK het wetsvoorstel tot 
samenvoeging van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg introk. 

Het overzicht van activiteiten in 2011 vind ik indrukwekkend en leert dat er voor de 
leden een groot en gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten was. Daarbij gaat het niet 
alleen om belangenbehartiging, maar ook om informatievoorziening en 
kwaliteitsverbetering alsmede om het versterken van onderlinge relaties. Het verheugt 
mij dat deze activiteiten door de deelnemers – zonder uitzondering ! – positief werden 
gewaardeerd.  

Zo was er de workshop 'Social media' voor raadsleden:  deze werd maar liefst 
viermaal gehouden. Vermeldenswaard is ook de bijeenkomst 'Een effectieve inbreng 
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leveren' gericht op de praktische aspecten van het werk als raadslid. Drie andere 
bijeenkomsten voor raadsleden met een speciaal thema waren 
‘Samenwerkingsverbanden’, de ‘Rol en inrichting van de lokale rekenkamer’ en ‘Slim 
samenwerken’; de laatste was een combinatie met een workshop over de lokale 
rekenkamer(functie). Deze bijeenkomsten en workshops werden georganiseerd in 
goede samenwerking met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG-afdelingen 
Flevoland en Gelderland. Op deze plaats noem ik ook graag bijeenkomsten van een 
heel andere aard, namelijk ‘ Burgerparticipatie: nieuwe verbindingen met burgers’ en 
over de Wet werken naar vermogen met als titel ‘Op weg naar een strategische 
alliantie voor de onderkant van de arbeidsmarkt’. De laatste werd georganiseerd in 
samenwerking met Alleato. Tenslotte vind ik het waardevol te wijzen op de 
bijeenkomst over ‘Ouderenzorg’ georganiseerd door het Netwerk Utrecht Zorg 
Ouderen (NUZO) en de VNG afdelingen Gelderland en Utrecht.  In veel gevallen 
mocht van de gastvrijheid van gemeentebesturen gebruik gemaakt worden en 
werden voor de activiteiten raadzalen benut. Ook op deze plaats wil ik daar hartelijk 
voor danken. 

Uiteraard kan een terugblik op ons traditionele Voor- en Najaarscongres niet 
ontbreken. Op donderdag 21 april werd in het Fulcotheater te IJsselstein het 
Voorjaarscongres gehouden met als thema ‘De duurzame verleiding’. Het 
Najaarscongres vond plaats op donderdag 17 november in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Veenendaal en had als titel ‘De sterkste schakels’. Het was goed 
drie gedeputeerden in ons midden te hebben; zij vertelden met enthousiasme over hun 
voornemens en bestuursstijl. 

Hierboven had ik het ook over kwalitatief goede informatievoorziening voor onze 
Utrechtse gemeentebestuurders. Het bestuur doet er zijn best voor u zo goed 
mogelijk te bedienen en u hebt ongetwijfeld gemerkt dat onze informatievoorziening 

volledig is gedigitaliseerd. Op onze website www.vngutrecht.nl is uiteenlopende 
informatie te vinden. Niet alleen met terugblikken op onze bijeenkomsten, maar ook 
een agenda met komende activiteiten en interessante interviews. Ik hoor het graag 
als u op- of aanmerkingen of suggesties hebt. 
 
Op het moment dat u dit leest is een derde van het jaar 2012 verstreken en is er al 
veel gebeurd. Vooral denk ik dan aan de voortdurende effecten van de financieel-
economische crisis, maar ook aan de val van het kabinet Rutte. Met u ben ik erg 
benieuwd wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de gemeenten. 
 
Koos Janssen 
Voorzitter VNG afdeling Utrecht 
 

 

  

http://www.vngutrecht.nl/
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1 . De VNG afdeling Utrecht, meer dan 90 jaar oud 
  

1.1. Profiel 
De VNG afdeling Utrecht is een zelfstandige vereniging met een rijke historie. De 
vereniging is opgericht op 9 januari 1919. De eerste vergadering vond plaats op 1 
februari 1919 in het Haagsche Koffiehuis in Utrecht. In 2011 bestond de vereniging 
dus 92 jaar. Zij wil toonaangevend, initiatiefrijk zijn en zet zich vooral in om de drie 
kernactiviteiten – informatievoorziening, platformfunctie en de behartiging van de 
belangen - op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven. 
  

1.2. Strategie 
Onze strategie berust op drie pijlers:  
* het scheppen van voorwaarden voor een kwalitatief goede, op de Utrechtse 

situatie toegesneden informatievoorziening voor de Utrechtse 
gemeentebestuurders,  

* een duidelijke focus op een inspirerende platformfunctie; het streven is gericht 
op kwaliteitsverbetering die uiteindelijk moet leiden tot een grotere 
tevredenheid bij onze leden. 

* de behartiging van de belangen van de Utrechtse gemeenten, mede door de 
vergroting van de onderlinge samenhang. 

   
1.3. Missie in 2011 

In het kader van onze kernactiviteiten zijn wij doorgegaan met het verstevigen van 
vooral onze platform- en informatiefunctie: het van dienst zijn van onze leden bij het 
vergaren van informatie, het uitwisselen daarvan, het voeren van discussies 
daarover en desgewenst het innemen van standpunten. De verdere ontwikkeling van 
de platformfunctie met daarbij de inzet voor de ledenraadpleging en –consultatie van 
de landelijke vereniging levert de inhoud op voor de verdere ontwikkeling van de 
digitale informatievoorziening. De website van onze vereniging vormt daarbij een 
integraal onderdeel. 
 
Verder hebben wij ook in 2011 diverse initiatieven genomen om de behartiging van 
de belangen van de gemeenten in Utrecht te versterken. Een belangrijk voorbeeld 
daarvan is het op maandagavond 14 februari in het provinciehuis gehouden 
lijsttrekkersdebat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Voorafgaande 
aan die Statenverkiezingen hebben wij de Utrechtse gemeenten gevraagd om aan te 
geven wat zij belangrijk vinden om in het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten voor 
de nieuwe Staten van Utrecht 2011 – 2015’ op te nemen.  
 
Met dit Manifest wilde de VNG afdeling Utrecht in de richting van de provinciale 
politiek vóór en na de verkiezingen haar invloed laten gelden ten gunste van de 
gemeenten en van een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten. Het 
bestuur van de VNG afdeling Utrecht hoopt dat dit Manifest een inhoudelijke plek kan 
krijgen in de provinciale plannen voor de komende bestuursperiode.  
 
Het bestuur heeft het Manifest  aangeboden aan de Utrechtse informateur Jan 
Kamminga. Op maandag 4 april 2011 werd het door de voorzitter officieel 
aangeboden aan de commissaris van de Koningin die tevens voorzitter van 
Provinciale Staten is en aan de fractievoorzitter van de grootste partij in de Utrechtse  
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Remco van Lunteren, Koos Janssen  

 
Staten. Ook de voorzitters van de tien andere in Provinciale Staten van Utrecht 
vertegenwoordigde fracties kregen een exemplaar uit handen van de voorzitter. 
In het kader van belangenbehartiging noemen wij graag ook het bestuurlijk overleg 
op 17 juni met het college van Gedeputeerde Staten.  
Wij hadden tenslotte ook het voornemen in 2011 een Utrechtse Commissiedag te 
organiseren waarbij wij alle leden uit de provincie Utrecht die zitting hebben in het 
bestuur van de VNG, een commissie van de VNG of het College voor Arbeidszaken 
bij elkaar roepen om naar onze leden terug te koppelen. Tot onze spijt heeft deze 
dag geen doorgang kunnen vinden in verband met een te groot aantal 
verhinderingen. 
  
  
 2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging 
  
 

2.1. Algemeen 
 

De landelijke vereniging heeft op 7 en 8  juni 2011 haar jaarcongres en algemene 
ledenvergadering gehouden in Ulft (Achterhoek).  

   

Het Jaarcongres 2011 ging over vitale, bestuurskrachtige gemeenten, met goede 
verbindingen tussen raad en college, tussen college en organisatie, tussen 
gemeente en burger, tussen instellingen en bedrijven.  

In 2006 zijn bij de landelijke VNG de veranderingen doorgevoerd waardoor het aantal 
beleidscommissies van zeventien naar zeven is teruggebracht en het aantal leden 
van de beleidscommissies beperkt is tot vijftien. De landelijke vereniging zet in op 
leden die niet alleen kunnen bogen op hun politieke status, maar vooral op 
inhoudelijke expertise en deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid en een 
uitstekend politiek-bestuurlijk netwerk. Zij moeten informatie komen brengen in plaats 
van halen, actief kunnen deelnemen aan de doelstellingen van de vereniging, 
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belangen van het lokaal bestuur kunnen behartigen en verdedigen in gesprekken 
met bewindslieden en Eerste en Tweede Kamerleden. Ook in 2010 na de 
gemeenteraadsverkiezingen is gebleken dat deze veranderingen bij de landelijke 
vereniging consequenties hebben gehad voor rol en positie van onze afdeling. Onze 
formele rol in de selectie en benoeming van leden in het algemeen bestuur en in de 
beleidscommissies is veranderd. Deze rol is overgenomen door een speciaal daartoe 
ingestelde adviescommissie. Deze commissie Governance doet nu voordrachten 
voor de benoeming van de leden van het bestuur van de vereniging en de 
beleidscommissies. Onze afdeling heeft nog wel de mogelijkheid kandidaten voor het 
bestuur en de beleidscommissies aan de adviescommissie voor te dragen. Van deze 
mogelijkheid hebben wij ook in 2011 bij de tussentijdse vacatures in de VNG-
commissies gebruik gemaakt.  
 

 
2.2  Het bestuur van de afdeling 

 
 2.2.1.Algemeen 

In de vorige verslagjaren hebben wij melding gemaakt van de veranderende 
verhoudingen in de bestuurlijke organisatie van de landelijke vereniging. Die 
veranderingen hebben de intermediaire functie van onze afdeling in een nieuw licht 
geplaatst. In de voorjaarsvergadering van 2006 in Maarssen heeft de algemene 
ledenvergadering op voorstel van het bestuur een beleidsvisie vastgesteld. Het 
bestuur heeft in de periode 2007 – 2010 enkele keren een vervolgdiscussie gevoerd 
over haar eigen rol en positie, de wijze van werken, de relatie met de landelijke VNG 
en over de wijze waarop de VNG afdeling Utrecht zoveel mogelijk toegevoegde 
waarde voor de leden kan leveren. In 2011 is dit onderwerp niet besproken tijdens 
een algemene ledenvergadering of bestuursvergadering. 
 

 2.2.2. Vergaderingen  

Tijdens het verslagjaar 2011 kwam het bestuur 6 maal bijeen. In het vergaderschema 
waren deze 6 vergaderingen ook gepland. Daarnaast werd voor de voorbereidingen 
van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen 
regelmatig overleg gehouden tussen de voorzitter, vicevoorzitter en de 
secretaris/penningmeester. Verder functioneerden er twee commissies bestaande uit 
bestuursleden en secretariaat voor de voorbereidingen van het voor- en 
najaarscongres. 
  
In het hierna volgende overzicht van activiteiten ( zie 2.2.4) geven wij u een nadere 
toelichting op de onderwerpen die in het bestuur aan de orde zijn geweest. 
 
  

 2.2.3. Samenstelling  

In het verslagjaar is er 1 wijziging geweest in de samenstelling van het bestuur. Na 
het vertrek van Marianne Burgman als burgemeester van De Ronde Venen heeft de 
algemene ledenvergadering van 17 november in Veenendaal besloten in de ontstane 
vacature de burgemeester van Leusden, Annemieke Vermeulen, te benoemen tot 
bestuurslid.  
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Ambtelijk secretaris Henk Overbosch heeft per 1 februari 2011 gebruik gemaakt van 
de regeling FPU. Per 1 januari 2011 is hij opgevolgd door Pim Bannink. In de maand 
januari was er derhalve sprake van een overlap. 
 
De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2011 was als volgt: 
 

 
De heer drs. J.J.L.M. (Koos) Janssen; 
Voorzitter vanaf 9 november 2007 en daarvoor vanaf 20 
mei 2005 vicevoorzitter en vanaf 2004 lid van het 
bestuur;  
Burgemeester van Zeist. 

 
Mevrouw drs. M. (Marianne) Burgman; 
Lid van het bestuur sinds 2005; 
Vice-voorzitter van 10 december 2010 tot 30 september 
2011; 
Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. 

 
De heer drs. P.C.M. (Piet) van Elteren; 
Secretaris/penningmeester vanaf 
januari 2002; 
Gemeentesecretaris van Nieuwegein. 

 
De heer J.C. (Hans) Buijtelaar; 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Wethouder van de gemeente Amersfoort 

 
De heer F.C.W.C. (Frits) Lintmeijer; 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Wethouder van de gemeente Utrecht 

 
De heer P.C. (Pieter) van Maaren 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Raadslid van de gemeente De Bilt 

 
Mevrouw mr. M.A.J. (Miriam) Oosterwijk-Keulers; 
Lid van het bestuur sinds 2005; 
Gemeentesecretaris van Rhenen. 
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Mevrouw mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg; 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Griffier van de gemeente Baarn 

 
Mevrouw M.H. (Margot) Stolk-Bleeker 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Wethouder van de gemeente Vianen 

 
Mevrouw A. (Annemieke) Vermeulen; 
Lid van het bestuur sinds 2011; 
Burgemeester van Leusden 

 

De heer H. (Herman) Zoetman; 
Lid van het bestuur sinds 2010; 
Raadslid van de gemeente Eemnes 

 
 
 
 
Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2011: 
 
 
Mevrouw E. (Liesbeth) Geurtsen-van Schoonhoven, 
medewerker sinds 1 januari 1985 

 
De heer drs. P.W. ( Pim) Bannink, 
ambtelijk secretaris sinds 1 januari 2011 

 
De heer drs. H. (Henk) Overbosch, 
ambtelijk secretaris van 15 februari 2007 tot 1 januari 
2011, met overlap tot 1 februari 2011 
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2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2011 

 
Januari 2011 
 
Op donderdag 13 januari vond in Den Haag het periodiek overleg plaats tussen de 
VNG en secretarissen en andere vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen. 
Belangrijkste agendapunten waren de stand van zaken rond het Bestuursakkoord, de 
VNG Agenda 2011, het VNG Jaarcongres, ‘de Directieraad on Tour’ en de vacature 
in adviescommissie Governance. 
 

Op vrijdag 28 januari vond in het stadhuis van Vianen de eerste 
bestuursvergadering van het jaar plaats. Wethouder Stolk van 
Vianen, tevens bestuurslid, heette het bestuur van harte welkom in 
Vianen en vertelde aan de hand van een fotopresentatie over 
wetenswaardigheden met betrekking tot de gemeente Vianen. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de stand 
van zaken rond het Voorjaarscongres, de input van gemeenten ten 
behoeve van de Statenverkiezingen – het Manifest van de 
Utrechtse gemeenten – en het lijsttrekkersdebat op 14 februari 

2011. Voorts de voortgang van het project Goed Bestuur, de bijeenkomst samen met 
het College voor Arbeidszaken, overleg over project Wel Thuis! en de procedure voor 
de vaststelling van het Jaarverslag / Jaarrekening, inclusief het plannen van de 
kascontrole door de kascommissie. Ook ter sprake kwamen de onderwerpen: ‘VNG 
afdeling Utrecht – op weg naar een papierloze werkomgeving?’, de samenwerking van 
Alleato met de VNG afdeling Utrecht, de stand van zaken rond het onderzoek naar 
burgerparticipatie, de samenstelling van de voorbereidingsgroep Najaarscongres VNG 
afdeling Utrecht en de vacature in de VNG-adviescommissie Governance. 
 
Februari 2011 
 
Op maandagavond 14 februari vond in het provinciehuis het lijsttrekkersdebat plaats in 
het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijke conclusie van het  

   
Hans Schmidt, burgemeester van 

Woerden 
 Koos Janssen 

   
 Mariëtte Pennarts-Pouw  
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debat was dat gemeenten en provincie meer en beter moeten samenwerken, maar 
hun samenwerking vervolgens wel moeten toespitsen op essentiële onderwerpen. Het 
debat, onder leiding van Elisabeth van den Hoogen, werd gevoerd door de twaalf 
lijsttrekkers. De organisatie was in handen van VNG afdeling Utrecht, in samenwerking 
met de provincie Utrecht. Meer dan 100 mensen namen deel aan de bijeenkomst. Het 
debat werd gevoerd rond vier thema’s, die ook centraal staan in het nieuwe Manifest 
van de Utrechtse gemeenten, waarvan het concept aan de vooravond van het debat 
werd gepubliceerd. Voor aanvang van het debat bood het college van B&W van 
Amersfoort de lijsttrekkers nog een taart in hartvorm aan, waarop de vier belangrijkste 
thema's uit het manifest expliciet stonden afgebeeld. 
 
Op donderdag 24 maart heeft het bestuur van VNG afdeling Utrecht het Manifest van 
de Utrechtse Gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht aangeboden aan de 
Utrechtse informateur Jan Kamminga. Het bestuur van VNG afdeling Utrecht sprak de 
hoop uit, dat de heer Kamminga het Manifest zal inbrengen in de onderhandelingen 
die momenteel gaande zijn over een nieuw college van gedeputeerde staten. Het 
Manifest verdient een plek in de provinciale plannen voor de komende vier jaar, meent 
het bestuur. De focus ligt wat VNG afdeling Utrecht betreft met name op de kracht van 
de relatie tussen het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. 
 
Maart 2011 
 
Op 28 maart 2011 werd in het gemeentehuis van Montferland te ‘s-Heerenberg de 
workshop 'Social media' voor raadsleden gehouden. Er kwamen zo’n 35 raadsleden, 
griffiers en andere geïnteresseerden bij elkaar om de fijne kneepjes van het ‘social 
media vak’ van trainer Jeanet Bathoorn te leren.  

   
Jeanet Bathoorn   

 
De workshop werd georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in 
samenwerking met de VNG-afdelingen Gelderland, Flevoland en Utrecht. Bathoorn 
schetste het ‘social media landschap’: welke vormen zijn er eigenlijk? Het aantal 
gebruikers van deze media groeit snel. Daarom – zo was de boodschap – zijn er ook 
volop kansen voor raadsleden en andere lokale politici om deze media te benutten 
voor profilering of om kennis te vergaren of meningen te peilen. In het bijzonder werd 
stilgestaan bij LinkedIn, Twitter en Facebook. Er werd bijvoorbeeld live 
gedemonstreerd hoe snel via Twitter-reacties kunnen worden verkregen, aan de 
hand van de vraag waarom raadsleden zouden moeten twitteren. Ook werd 
getoond hoe en hoe snel een zakelijk profiel en netwerk kunnen worden 
aangemaakt op LinkedIn. Genoeg tips en trucs voor de aanwezigen kortom om zelf 
online mee aan de slag te gaan. De bijeenkomst was overtekend. De bijeenkomst 
werd gewaardeerd met een 7,8. 
 
 

http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Evenementen/20110214/MANIFEST_versie_8feb2011.pdf
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuws-details-pagina/article/utrechtse-gemeenten-bepleiten-andere-invulling-van-samenwerking-met-nieuw-provinciebestuur/
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@146249/jan-kamminga/


VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2011 Pagina 13 
 

April 2011 
 
Op vrijdag 1 april werd het periodiek overleg van de VNG met de secretarissen van de 
provinciale afdelingen gehouden in Groningen. Tot nieuwe voorzitter werd de heer 
Anne Dorenbos gekozen, de bestuurlijk secretaris van de Vereniging van Drentse 
Gemeenten. Andere belangrijke agendapunten waren: de opzet en frequentie van het 
secretarissenoverleg, de aanpak en verbetering van ledencontacten (in het bijzonder 
via sociale media, besloten netwerken en nieuw informatiebeheer), regionale 
bijeenkomsten van de VNG en afstemming daaromtrent met de afdelingen, de 
Adviescommissie Governance (subcommissies en de rol van provinciale afdelingen), 
de verdeling van de provinciale afdelingen onder afdelingshoofden, directe lijnen 
provinciale afdelingen met VNG-bureau, de stukkenstroom van de 
beleidscommissies (verzending en termijn van verzending), de bekendheid met 
provinciale afdelingen bij VNG-medewerkers, Programmaraden, Intergemeentelijk 
Overleg Vastgoed en het Bestuursakkoord en de decentralisaties. Aan bod kwamen 
ook vragen vanuit de VNG over regionale afspraken ten aanzien van woonbeleid, 
gevolgen regeerakkoord, de Woonvisie en prestatieafspraken in relatie tot inzet 
corporaties en een enquête over particulier opdrachtgeverschap. Tenslotte waren er 
presentaties over de aanpak van de afvalwaterketen, het Olympisch Plan 2028, de 
bijeenkomsten van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de Gemeentelijke agenda 
informatiebeleid. 
 

Op maandag 4 april 2011 heeft Koos Janssen, 
voorzitter van het bestuur van de VNG 
afdeling Utrecht, in de hal van het 
Provinciehuis het ‘Manifest van de Utrechtse 
gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht 
2011 – 2015’ officieel aangeboden. Hij 
overhandigde tweemaal ‘het eerste 
exemplaar’, te weten aan Roel Robbertsen, 
commissaris van de Koningin en voorzitter van 
Provinciale Staten, en aan Remco van 

Lunteren, de fractievoorzitter van de VVD, de grootste partij in de Utrechtse Staten.  
Vervolgens kregen ook de voorzitters van de tien andere in Provinciale Staten van 
Utrecht vertegenwoordigde fracties een exemplaar uit handen van de voorzitter. 
Koos Janssen benadrukte in zijn toespraak onder meer het belang van de goede 
wederzijdse relaties tussen provincie en gemeenten. De uitreiking was extra 
bijzonder omdat dit precies gebeurde op de dag dat ook het Coalitieakkoord 2011 – 
2015 van VVD, CDA, D66 en GroenLinks werd gepresenteerd.  
De afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten richt zich met 
het Manifest tot degenen die het nieuwe provinciebestuur gaan vormen, gelijk de 
landelijke VNG en het IPO op nationale schaal aandacht vroegen van de 
kabinetsformateur. Eind 2010 heeft het bestuur van de VNG afdeling Utrecht een 
oproep gedaan aan alle colleges van burgemeester en wethouders om hun inbreng 
te leveren voor het Manifest van de Utrechtse gemeenten. Aan deze oproep heeft 
een aanzienlijk aantal gemeenten gehoor gegeven. De bijdragen van de colleges van 
deze gemeenten zijn door het bestuur van de VNG afdeling Utrecht geanalyseerd en 
geordend tot een aantal hoofdthema’s.  

http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuws-details-pagina/article/overeenstemming-over-coalitieakkoord-provincie-utrecht/
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuws-details-pagina/article/overeenstemming-over-coalitieakkoord-provincie-utrecht/
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Op vrijdag 8 april vond in het gemeentehuis De Ronde 
Venen te Mijdrecht de bestuursvergadering plaats. 
Burgemeester Burgman, tevens vicevoorzitter, heette 
het bestuur van harte welkom in Mijdrecht. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren 
de stand van zaken rond het Voorjaarscongres op 21 
april, de bijeenkomst met het College voor 
Arbeidszaken, de stand van zaken ten aanzien van het 
Manifest van de Utrechtse gemeenten, de vacatures in 
het VNG-bestuur en de VNG-beleidscommissies, de formele vaststelling van het 
Jaarverslag / Jaarrekening 2010, de samenwerking van Alleato met de VNG afdeling 
Utrecht, het onderzoek naar burgerparticipatie en een mogelijke expertmeeting voor 
wethouders financiën. 
 
Op dinsdag 5 april 2011 waren circa 30 raadsleden bij elkaar in het gemeentehuis van 
Zeewolde voor de raadsledenbijeenkomst 'Een effectieve inbreng leveren'. Centraal 
stond de wijze waarop raadsleden hun inbreng bij de vergaderingen goed kunnen 
voorbereiden, scherp weten te formuleren en goed kunnen presenteren. Vragen die 
aan bod kwamen waren met name: hoe bereidt u zich strategisch voor, wanneer u iets 
aan de orde wilt stellen in de raad? Welke belangen spelen er? Met wie is het nuttig 
samen te werken? Hoe komt u daar achter? En hoe kunt u uw inbreng effectief 
presenteren?  

De bijeenkomst was georganiseerd door het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur in 
samenwerking met de VNG-afdelingen 
Flevoland, Utrecht en Gelderland. Het 
programma had een interactieve opzet en 
richtte zich primair op raadsleden.  
Burgemeester Gorter van Zeewolde heette de 
deelnemers welkom en gaf het belang aan van 
de bijeenkomst voor raadsleden. Lola 
Lemmens lichtte namens het Actieprogramma 

Lokaal Bestuur kort het verloop van de avond toe. Daarna was het woord aan trainers 
Eduard van Vloten en Jeroen Haan van bureau De Beuk. Zij lieten zien dat het gaat 
om de manier waarop je zaken aanpakt en hoe je met LSD (Luisteren, Samenvatten 
en Doorvragen) actief kunt luisteren om tot de kern van de zaak te komen. 
De bijeenkomst werd gewaardeerd met een 8. 
 
Op woensdag 13 april werd in het gemeentehuis van Wijchen een bijeenkomst voor 
raadsleden gehouden met als speciaal thema ‘Samenwerkingsverbanden’. De 
bijeenkomst was georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur in 
samenwerking met de VNG-afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland. De 
gemiddelde waardering voor de bijeenkomst was 7,5. 
 
Op maandag 18 april vond er overleg plaats tussen de voorzitters van de provinciale 
VNG-afdelingen met de vice-voorzitter van het bestuur, de heer Lamers, en de 
voorzitter van de directieraad, de heer Pans. In verband met de verhindering van de 
voorzitter werd het bestuur vertegenwoordigd door de heer Buijtelaar. Besproken 
werden de strategie van de VNG en ledenrelaties, in het bijzonder de provinciale 
afdelingen, de ontwikkelingen rond bestuursakkoord en de samenwerking tussen 
gemeenten. 
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Op woensdag 20 april werd in het gemeentehuis van Winterswijk de workshop ‘Social 
media’ aangeboden. De bijeenkomst had dezelfde opzet als de workshop over het 
zelfde onderwerp op 28 maart en was wederom georganiseerd door het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur in samenwerking met de VNG-afdelingen Flevoland, 
Utrecht en Gelderland. De waardering was ditmaal 7,7. 
 
Op donderdag 21 april werd in het Fulcotheater te IJsselstein het Voorjaarscongres 
2011 gehouden met als thema ‘De duurzame verleiding’. Na het welkomstwoord van 
burgemeester Patrick van den Brink namens gastgemeente IJsselstein werd de 
algemene ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht gehouden. Deze werd 
gevolgd door een korte toelichting door Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van 
de VNG, op het onderhandelingsakkoord dat het rijk, IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen hebben bereikt over het zogeheten Bestuursakkoord. Hierna was het 
tijd voor het plenaire deel van het Voorjaarscongres, dat voor het eerst ook via Twitter  
(@vngutrecht) te volgen was.  
Die duurzame verleidingskunsten zijn hard nodig om duurzaamheid een stap verder te 
brengen. Want terwijl iedereen zegt zich druk te maken over de balans tussen mens  

   
Patrick van den Brink,  

burgemeester van IJsselstein 

Piet van Elteren, secretaris-

penningmeester VNG afd.Utrecht 
Klaas van Egmond 

hoogleraar Milieukunde aan de faculteit 

Geowetenschappen van de Universiteit 

Utrecht 

   

  Panel: Harm van den Heiligenberg, Joris 

Hogenboom, Thijs de Jong, Klaas van 

Egmond (vlnr achter de tafel). 

 
en milieu geven maar weinigen daar in hun dagelijks handelen ook daadwerkelijk blijk 
van. Er ligt in dat kader een grote verantwoordelijkheid op de schouders van 
gemeenten. Zij zullen burgers en bedrijven moeten stimuleren om veel duurzamer te 
wonen, te werken en te recreëren. Alleen: welke strategie kunnen zij daarvoor het 
beste volgen? Wordt het een kwestie van genadeloos afstraffen van ongewenst 
gedrag? Is het veel meer een zaak van verleiden? Of het is juist de combinatie van 
beide die tot het meeste succes leidt? Gastspreker was Klaas van Egmond, 
hoogleraar Milieukunde aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit 
Utrecht. Zijn voordracht was gebaseerd op zijn boek 'Een vorm van beschaving' en 
betekende de opmaat voor een levendige discussie in verschillende groepen over 

http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/05/807.html
http://www.klaasvanegmond.nl/
http://www.klaasvanegmond.nl/eenvormvanbeschaving
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bestuurlijke dilemma’s op het gebied van duurzaamheid. De uitkomst daarvan werd 
plenair besproken met een forum, gevormd door Klaas van Egmond, Thijs de Jong, 
wethouder van de gemeente IJsselstein, Harm van den Heiligenberg, projectleider van 
het programma Utrecht 2040 namens de provincie Utrecht, en Joris Hogenboom, 
directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het Voorjaarscongres werd gewaardeerd 
met een 7,9. 
 
Op 27 april werd een raadsledenbijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Epe 
met als speciaal onderwerp de ‘rol en inrichting van de lokale rekenkamer’. Ook deze 
bijeenkomst was georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur in 
samenwerking met de VNG-afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland. Deze 
bijeenkomst werd gewaardeerd met een 7,5. 
 
Op donderdagmiddag 28 april werd in De Kapel van Altrecht te Zeist de zesde editie 
gehouden van de Brede Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen 
(NUZO). Margot Stolk (bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht) alsmede Liesbeth 
Geurtsen en Pim Bannink (secretariaat VNG afdeling Utrecht) woonden deze 
bijeenkomst bij. Deze stond geheel in het teken van Best Practices in de ouderenzorg  

  
en de bekendmaking van de prijswinnaars van de NUZO-oproep om best practices in 
te dienen: bewezen voorbeelden van brede vernieuwende ouderenzorg die navolging 
verdienen in de NUZO-regio.  
 
Mei 2011 
 
Op 16 mei werd in het gemeentehuis van Amersfoort een bijeenkomst gehouden 
onder de titel ‘Burgerparticipatie: nieuwe verbindingen met burgers’. Het is slecht 
gesteld met het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de politiek. En dat raakt 
ook het vertrouwen in de overheid. In die situatie kan alleen verandering worden 
gebracht als politiek en openbaar bestuur zich daadwerkelijk openstellen voor actieve 
betrokkenheid van burgers en bedrijven.  

  
Hans Buijtelaar Jacques Wallage 

 

http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Evenementen/20110421/Dilemma_s_Voorjaarscongres_2011.pdf
http://www.ijsselstein.nl/
http://www.utrecht2040.nl/
http://www.nmu.nl/
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Dat betoogde Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, 
tijdens deze bijeenkomst. Het seminar was georganiseerd door het Actieprogramma 
Lokaal Bestuur in samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen Utrecht, 
Flevoland en Gelderland. Gespreksleider was Ilona Eichhorn, partner van Debat.nl. 
Hans Buijtelaar, wethouder van Amersfoort en bestuurslid van de VNG afdeling 
Utrecht, had in zijn welkomstwoord al gewezen op de legitimiteitscrisis waarin politiek 
en bestuur zich bevinden. “Zij zijn niet mee gegaan in de veranderende verhouding 
tussen kiezer en gekozene. Eens per vier jaar stemmen is niet genoeg. “ Er zijn 
nieuwe verbindingen nodig.” Jacques Wallage ging in op de vraag hoe die nieuwe 
verbindingen vorm en inhoud zouden moeten krijgen. Het Rob heeft daar begin 2010 
het rapport ‘Vertrouwen op de democratie’ over uitgebracht. Deze bijeenkomst werd 
gewaardeerd met een 8,1.  
 
 
Juni 2011 
 

Op vrijdag 17 juni vond in het gemeentehuis van 
Bunschoten de bestuursvergadering plaats. 
Burgemeester Van de Groep heette het bestuur 
hartelijk welkom in Bunschoten en vertelde over 
bijzondere ontwikkelingen in zijn gemeente. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering 
waren het Najaarscongres VNG afdeling Utrecht, 
de aanmeldingen voor bijeenkomsten, de te 

plannen bijeenkomsten voor de 2e helft van 2011, de voorbereiding op de 
kennismaking nieuwe college van Gedeputeerde Staten, de maatschappelijke dialoog 
over megastallen, de kandidaten voor de Alleato – Inspiratiegroep en het onderzoek 
naar burgerparticipatie. 
 
 
Ook op vrijdag 17 juni was er in Nieuwegein een periodiek overleg van de VNG  met 
de secretarissen en vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen. Belangrijkste 
agendapunten waren: de Algemene Ledenvergadering van de VNG en het 
Bestuursakkoord (stand van zaken en hoe nu verder), de uitwisseling van informatie 
en uitnodigingen, de Werkgroep ‘vereenvoudiging procedure kandidaatstelling’ en de 
evaluatie van de aanpak over de indiening van moties tijdens de ALV van de VNG. 
Ook waren er presentaties over ‘Social media’ en een toelichting over de 
operationalisatie van het ROMnetwerk. 
 
Op maandag 20 juni vond in het provinciehuis te Utrecht bestuurlijk overleg plaats 
tussen het college van Gedeputeerde Staten en het bestuur van de VNG afdeling 
Utrecht. Aan de orde kwam een verkenning van gezamenlijke ambities en 
samenwerking in de regio naar aanleiding van het Manifest van de Utrecht en het 
coalitieakkoord alsmede de vervolgbijeenkomst Goed Bestuur. Naar aanleiding van 
de discussie over de bijeenkomst Goed Bestuur werd een aantal afspraken gemaakt. 
Ook de ontwikkelingen rond het bestuursakkoord werden besproken; daarover 
werden geen afspraken gemaakt, de landelijke ontwikkelingen zouden worden 
afgewacht. Verder werd het college van GS uitgenodigd mee te denken over de 
invulling van het najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht op 17 november.  
 
 

http://www.rob-rfv.nl/default.aspx?inc=home&skin=Rob
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/
http://www.ilona-eichhorn.nl/
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Juli 2011 
 
 
Augustus 2011 
 
 
September 2011 
 
Op vrijdag 9 september vond in het gemeentehuis van 
Woerden de bestuursvergadering plaats. Burgemeester 
Schmidt heette het bestuur welkom en vertelde over 
belangrijke ontwikkelingen in zijn gemeente. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren het 
Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht, de 
begroting en het contributievoorstel voor 2012, de 
wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de landelijke VNG en de VNG afdeling 
Utrecht, het halfjaarlijks overleg VNG met de secretarissen van de provinciale 
afdelingen, de bijeenkomst Strategische Agenda op 3 oktober 2011, de brief van het 
Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten over ‘ verbeterpunten beleidskader 
gemeentelijke herindeling’ en de stand van zaken rond het onderzoek 
burgerparticipatie. 
 

Op woensdag 14 september werd wederom de 
workshop ‘Social media’ gehouden, ditmaal in het 
stadhuis van IJsselstein. De bijeenkomst had 
dezelfde opzet als de workshop over het zelfde 
onderwerp op 28 maart en 20 april. Ook deze 
workshop was georganiseerd door het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur in samenwerking 
met de VNG-afdelingen Flevoland, Utrecht en 
Gelderland. De waardering was 8,2. 

 
Oktober 2011 
 
Op maandag 3 oktober werd de Netwerkbijeenkomst 'Strategische agenda voor de 
provincie Utrecht' gehouden. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst was ‘ Hoe 
komen provinciale en lokale overheden, instellingen en bedrijfsleven tot meer en 
vooral ook betere samenwerking? De bijeenkomst, georganiseerd door de provincie 
Utrecht en de VNG afdeling Utrecht, stond onder voorzitterschap van Albertine van 
Vliet, waarnemend burgemeester van De Ronde Venen en werd gehouden in Fort 
Voordorp te Groenekan. 
 

   
 Roel Robbertsen Rudy Stroink 
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Panel: Geri Bonhof, Bart Krol, Guus 

Beugelink en Loes Ypma (vlnr) 

Albertine van Vliet Koos Janssen 

 
Het gaat goed met de provincie Utrecht,  zeker als de prestaties worden vergeleken 
met die van andere Nederlandse provincies. Toch is er nog volop ruimte voor 
verbetering, zo luidde de stelling van de Utrechtse commissaris van de koningin Roel 
Robbertsen. Het provinciebestuur zet daarbij in op ‘focus, vertrouwen en oplossingen’, 
aldus Robbertsen. “Het college van GS focust zich op de provinciale kerntaken: 
economie, ruimte, mobiliteit, natuur en landschap en historisch erfgoed. Heeft 
vertrouwen in samenleving en in de kracht van gemeenten, inwoners, bedrijven en 
instellingen. En ziet het bereiken van oplossingen als het voornaamste doel. We doen 
het in ieder geval nooit alleen. Want samen bereiken we zoveel meer.”  
Dat is ook in lijn met de voornaamste karakteristiek van deze regio, zo stelde Rudy 
Stroink, directeur van vastgoedbedrijf TCN uit Nieuwegein. Want Utrecht is als geen 
andere regio in staat om zaken aan elkaar te knopen. “Dankzij de succesvolle 
verknoping op allerlei gebieden gaat het zo goed met Utrecht.” Ook Stroink wees op 
het belang van samenwerking. “We moeten leren verrassende uitvoeringscoalities te 
maken. Niet alles zelf willen doen maar echt bereid zijn tot samenwerking. De kwaliteit 
van het milieu is niet alleen het probleem van de overheid maar ook van het 
bedrijfsleven. Het is niet waar dat een probleem niet bestaat wanneer het niet bij de 
overheid is uitgevonden.”  
In vier sessies werd vervolgens een eerste aanzet gegeven voor onderdelen van de 
strategische agenda. Zo werd onder voorzitterschap van Geri Bonhof, voorzitter van 
Hogeschool Utrecht, gesproken over de verbetering van de aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. De Woerdense wethouder Loes Ypma leidde het 
gesprek over de jeugdzorg en nut en noodzaak van uitvoeringscoalities.  
Verstedelijking en de leefbare woonomgeving was het onderwerp waar gedeputeerde 
Bart Krol met een deel van de aanwezigen over kwam te spreken. Guus Beugelink, 
locodijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, boog zich met zijn 
gezelschap over de rol en het belang van het water bij de ruimtelijke ontwikkeling van 
Utrecht. 
Het waren belangrijke, maar nog slechts eerste vingeroefeningen, zo besloot voorzitter 
Koos Janssen van de VNG afdeling Utrecht de netwerkbijeenkomst. Er zullen nog wel 
wat vervolgbesprekingen nodig zijn om de strategische agenda verder vorm en inhoud 
te geven. “Maar hier hebben we de eerste aanzet gegeven. En is meteen een 
belangrijke les geleerd: het is beter om met elkaar in gesprek te treden dan elkaar met 
deftige brieven te bestoken. Kortom: werk samen. Want het loont.”  
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 Op vrijdag 7 oktober vond in Den Haag het periodiek plaats tussen 
de VNG en vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen. 
Inhoudelijke bespreekpunten waren de werkgroep 
‘vereenvoudiging procedure kandidaatstelling’, de Strategische 
trajecten van de VNG, de samenwerking van de provinciale 
afdelingen en de afdelingshoofden van de VNG, de evaluatie van 
de aanpak van indiening moties tijdens de ALV van de VNG, de 
samenwerking met Actieprogramma Lokaal Bestuur alsmede de 
VNG Agenda 2012: speerpunten VNG en provinciale afdelingen. 

Verder waren er presentaties over de VNG 100 jaar, de stand van zaken bij de CAO 
onderhandelingen, e-Overheid en het betrekken van provinciale afdelingen, ‘Slim 
samenwerken’ en het gesprek met bureau VODW over de strategische trajecten van 
de VNG. 
 
 
Op donderdag 13 oktober werd in het kantoor van Alleato te Utrecht een bijeenkomst 
over de Wet werken naar vermogen gehouden met als titel ‘Op weg naar een  
strategische alliantie voor de onderkant van de arbeidsmarkt’,. Gemeenten toonden 
zich enthousiast over de kansen die de nieuwe wet te bieden heeft. Zo zei wethouder 
Sociale Zaken Rinda den Besten van Utrecht: “We hebben een gouden kans om 
iedereen mee te laten doen.” Maar dat neemt niet weg dat er ook hele grote zorgen  

   
 Panel: Henk van Soest, Jaco 

Uittenbogaard, Rinda den Besten, 

Ankie Koning 

Elisabeth van den Hoogen, Wouter 

Kolff 

 
zijn. Dat werd wel duidelijk tijdens deze bijeenkomst, die was georganiseerd door de 
VNG afdeling Utrecht en Alleato, adviesbureau voor sociale vraagstukken in de 
provincie Utrecht. De bijeenkomst stond onder leiding van Elisabeth van den Hoogen. 
Het is een aanzwellende storm, zo typeerde Jan Willem de Zeeuw, manager jeugd van 
Alleato, de huidige situatie. Want hoewel het wetsvoorstel nog niet is ingediend en er 
dus heel veel nog onbekend is moet het veld zich al wel op de situatie per 1 januari 
2013 zien voor te bereiden. De Utrechtse wethouder Rinda den Besten liet weten 
enthousiast te zijn over de bedoeling van de wet en over de kansen die er zijn om 
nieuwe strategische allianties aan te gaan. Wel hebben gemeenten nog veel vragen. 
Een andere spreker was Jaco Uittenbogaard van VNO/NCW Midden-Nederland. Hij 
pleitte voor een sterke betrokkenheid van de wethouders van Economische Zaken bij 
dit dossier omdat zakelijke dienstverlening bij het profiel van deze regio hoort. 
Ook voor de uitvoeringsorganisatie UWV zijn de gevolgen van de nieuwe wet groot, zo 
bleek uit de discussiebijdrage van Ankie Koning, Klantgroepmanager Intensieve 
dienstverlening van UWV WERKbedrijf. De uitvoeringsorganisatie moet worden 
afgeslankt en heringericht; uitvoerende taken moeten voor een belangrijk deel worden 
overgeheveld naar de gemeenten.  
De samenwerking tussen het UWV en de gemeenten is dan ook wat Koning betreft de 
belangrijkste opgave in de komende drie, vijf en misschien zelfs wel tien jaar. 

http://www.alleato.nl/


VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2011 Pagina 21 
 

Henk van Soest, wethouder sociale zaken van de gemeente Veenendaal toonde zich 
optimistisch.  “Wij hebben als bestuurders een opdracht erbij gekregen, die we moeten 
uitvoeren met veel minder geld. Inventiviteit en creativiteit zijn dan ook de 
sleutelwoorden. Maar daar past geen gedetailleerde regelgeving bij.“ 
In het debat met de zaal kwamen diverse voorbeelden aan bod van situaties waarin 
deels arbeidsongeschikte werknemers aan een baan zijn geholpen.  
 
November 2011 
 
Op 3 november vond de vierde workshop ‘Social media’ plaats in gemeentehuis van 
Harderwijk. De workshop had dezelfde opzet als de eerdere drie workshops. Ook 
ditmaal was de organisatie in handen van het Actieprogramma Lokaal Bestuur in 
samenwerking met de VNG-afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland. De 
waardering was ditmaal 7,6.  
 
Op vrijdag 4 november vond in het gemeentehuis van 
Bunnik de bestuursvergadering  plaats. Burgemeester 
Ostendorp heette het bestuur welkom en vertelde over 
diverse ontwikkelingen in zijn gemeente. De belangrijkste 
onderwerpen in deze vergadering waren het 
Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht, de komende 
bijeenkomsten in 2011 – 2012, de begroting en het 
contributievoorstel 2012, het concept-vergaderschema 2012, het aftreden van 
Marianne Burgman als burgemeester van De Ronde Venen en de gevolgen voor het 
afdelingsbestuur, de vervulling vacatures VNG-bestuur en –beleidscommissies, de 
brief van minister Donner ‘Bestuur en bestuurlijke inrichting, tegenstellingen met elkaar 
verbinden’, de Strategische oriëntatie VNG en het plannen van de Utrechtse 
Commissiedag 2012. 
 
Het Najaarscongres 2011 van de VNG afdeling Utrecht werd gehouden op donderdag 
17 november in de raadzaal van het gemeentehuis van Veenendaal; het congres had 
als titel ‘De sterkste schakels’. 
Burgemeester Ties Elzenga van Veenendaal heette als gastheer de deelnemers aan 
het Najaarscongres 2011 van harte welkom. Vervolgens leidde voorzitter Koos 
Janssen van de VNG afdeling Utrecht hen door het huishoudelijk deel van de 
bijeenkomst.  
 

  

 
 Ties Elzenga Kees Jan de Vet 

http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Evenementen/20111117/DEF_programma_17_november_2011_Veenendaal.pdf
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 Remco van Lunteren, Mariëtte Pennarts-

Pouw, Bart Krol (vlnr) 

 

 
Na hem sprak Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG, kort over diverse 
actuele ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals het Bestuursakkoord. Daarna 
stond de bijeenkomst geheel in het teken van de samenwerking tussen de 26 
Utrechtse gemeenten en het nieuwe provinciebestuur. Aanleiding vormde het 
Coalitieakkoord 2011 – 2015 ‘Focus – Vertrouwen – Oplossingsgericht’, waarin GS 
stelt te willen inzetten op een vernieuwing en versterking van de relatie met 
gemeenten. Meer schakelen en de schakels sterker maken, zo lijkt het devies. Zakelijk 
en realistisch, maar vooral ook eerlijk en transparant. Zo gaven drie Utrechtse 
gedeputeerden hun visie op de relatie tussen provinciebestuur en gemeenten. Van het 
college moest alleen Ralph de Vries (D66, gedeputeerde Wonen en Stedelijke 
Vernieuwing, Milieu, Recreatie, Water en Europa) op het laatste moment verstek laten 
gaan. Bart Krol, Remco van Lunteren en Mariëtte Pennarts-Pouw waren er wel, en 
boden de zaal volop gelegenheid kennis te maken met de nieuwe opstelling van de 
provincie. Het debat daarover werd geleid door Elisabeth van den Hoogen. 
Wethouder Hans Buijtelaar van Amersfoort, tevens bestuurslid van de VNG afdeling 
Utrecht, sprak als introductie op de discussie over de inhoud van het provinciale beleid 
een prikkelende column uit. Hij riep in herinnering dat gemeenten en provincies al 
eeuwen de sterkste schakels vormen in het publieke domein en daarmee ook elkaars 
partner in het huis van Thorbecke.  
Koos Janssen, voorzitter van de VNG afdeling Utrecht toonde zich in zijn slotwoord 
verheugd over de kennismaking met het Utrechtse college van gedeputeerde staten. 
“Het optreden hier getuigt van een zakelijke opstelling, die wordt gecombineerd met 
grote passie en visie. En dan ook nog eens voldoende lef om waar mogelijk de teugels 
te laten vieren. Wij wensen het provinciebestuur er veel succes mee. Maar we gaan u 
er natuurlijk ook aan houden.”  
 
De onderwerpen ‘Slim samenwerken’ en de lokale rekenkamer(functie) stonden 
centraal tijdens de raadsledenbijeenkomst 'Grip op beleid en bestuur', die 21 
november 2011 werd gehouden in Soest. 
 

 
De raadsledenbijeenkomst was georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal 
Bestuur en de provinciale VNG-afdelingen van Utrecht, Flevoland en Gelderland. De 
raadsleden welkom geheten door burgemeester Noordergraaf. Hij prees hen dat zij de 

    
 Arie Noordergraaf Jeroen van Gool, VNG Ben Mouw, workshopleider 

http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-0/
http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-0/
http://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/def_versie_coalitieakkoord_2011-2015.pdf
http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-ralph-0/
http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-bart-0/
http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-remco-0/
http://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/gedeputeerde-staten/bestuurders/gedeputeerde-0/
http://www.elisabethvandenhoogen.nl/
http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Evenementen/20111121/20111121_uitnodiging_raadsledenbijeenkomst_Soest.pdf
http://www.actieprogramma.nl/
http://www.actieprogramma.nl/
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dikke mist hadden getrotseerd om naar het gemeentehuis van Soest te komen voor 
deze 'kleine maar fijne' bijeenkomst. Vervolgens volgden de raadsleden twee  
workshops. De workshop 'Slim samenwerken' draaide om gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Welke vormen van samenwerking zijn er mogelijk en wat is 
de rol en positie van de gemeenteraad daarbij? In de andere workshop kwamen de 
raadsleden meer te weten over het ontstaan, de rol, inrichting en organisatie van de 
lokale rekenkamer(functie). 
De bijeenkomst werd op een schaal van 1 – 5 met een 4 gewaardeerd. 
 
December 2011 
 
Op 15 december werd gehouden in cultuurhuis Pleiade te Doorn (gemeente 
Utrechtse Heuvelrug) een bijeenkomst gehouden van het Netwerk Utrecht Zorg 
Ouderen (NUZO) en de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland. Koos Janssen, 
voorzitter van de VNG afdeling Utrecht en lid van de NUZO-raad, opende de 
netwerkbijeenkomst. Volgens hem is het NUZO, een samenwerkingsverband van 40 
partijen in de ouderenzorg, hard nodig om de kwaliteit van de ouderenzorg op lokaal 
niveau te verbeteren en toe te snijden op de wensen en behoeften van de ouderen 
zelf.  

   
 Bas Steunenberg en Meta de Graaff 

(NUZO), Elisabeth van den Hoogen 
Ronald van Bellekom, VNG 

   
 Anneke van Heerum, Elisabeth Vreede, 

Herman Mittendorf, Elisabeth van 
Oostrum 

De prijswinnaars 

 
Ronald Bellekom, beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning van de 
landelijke VNG gaf een korte uiteenzetting over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), die in 2007 is ingevoerd, en waarvan de uitvoering bij de 
gemeenten kwam te liggen. In de daarop volgende paneldiscussie, onder leiding van 
Elisabeth van den Hoogen, bleek dat de Utrechtse gemeenten er wel degelijk veel 
werk van maken. Elisabeth van Oostrum, wethouder Utrechtse Heuvelrug: “Het is 
goed dat er veel naar de gemeenten toe komt. Het hoort ook op lokaal niveau. Maar 
het is wel heel veel tegelijk en het gebeurt ook in een straf tempo. We krijgen amper 
tijd om de dingen in de vingers te krijgen en de juiste keuzes te maken.” In De Bilt 
zijn ze 6 jaar geleden al met de voorbereidingen begonnen, zo vertelde wethouder 
Herman Mittendorf: “De noodzaak om te bezuinigen vind ik in dat licht bezien het 
minst interessant. Ik geloof ook niet in meer marktwerking in de zorg. Wij organiseren 
het gewoon zo dat het voor de mensen goed is.” Elisabeth Vreede, voorzitter 

http://www.nuzo-utrecht.nl/
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provinciaal Platform Mantelzorg Utrecht, mist in het hele traject de mantelzorger. 
“Mantelzorg wordt gevat onder de term: de omgeving. Maar dat is onvoldoende. Er 
moet beter naar de positie van de mantelzorg gekeken worden. Met name de 
mantelzorger van de kwetsbare oudere heeft aparte aandacht nodig.” Op haar beurt 
wees Anneke van Heertum, directeur Cosbo stad Utrecht  (Centraal Orgaan 
Samenwerkende Bonden van Ouderen voor de Stad Utrecht) erop dat lang niet 
iedere oudere zorg nodig heeft.  
Na de pauze kregen vijf projecten het predikaat Best Practice uitgereikt van het 
NUZO. De winnaars kregen de ruimte hun projecten toe te lichten. 
De bijeenkomst die werd bijgewoond door ca. 60 deelnemers werd met een 7,1 
gewaardeerd. 
 

 Op vrijdag 16 december vond in het gemeentehuis 
van Montfoort de laatste bestuursvergadering van het 
plaats. Burgemeester Jansen heette het bestuur 
welkom; aan de hand van beeldmateriaal nam hij het 
bestuur mee door de geschiedenis van Montfoort. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren 
de terugblik op het Najaarscongres VNG afdeling 
Utrecht, het Jaarplan 2012, de Strategische oriëntatie 

van de VNG, de thema’s van het voor- en najaarscongres 2012 en de samenstelling 
van de voorbereidingsgroep, VNG 100 jaar, het memo van Necker van Naem, E-
overheid, de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en de –beleidscommissies, 
het lidmaatschap van de programmaraad van RTV Utrecht / vertegenwoordigingen in 
andere commissies, raden en platforms en tenslotte de procedure rond het 
vicevoorzitterschap. 
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3. Financiële verantwoording 
 
 

3.1. Algemeen 
 

Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 
2011 aan. 
De kascommissie bestaat uit mevr. J. J. (Janneke) Louisa – Muller, 
gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede en mevr. L. ( Loes) Ypma, wethouder 
van de gemeente Woerden. De leden van de kascommissie zijn benoemd door 
de algemene ledenvergadering van 20 mei 2010 in Mijdrecht, gemeente De 
Ronde Venen. 

 
 

 

De leden van de kascommissie: Janneke Louisa-Muller (l), gemeentesecretaris van Wijk bij 
Duurstede en Loes Ypma, wethouder van Woerden. 

 
De kascommissie heeft de rekening op 28 maart 2012 gecontroleerd en goed 
bevonden. De verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit 
verslag. 
De jaarrekening 2011 is opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een 
financiële medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid 
van de secretaris – penningmeester van het bestuur van de vereniging. 
De kascommissie heeft de rekening gecontroleerd in aanwezigheid van de 
secretaris – penningmeester, de ambtelijk secretaris en de medewerker van het 
bureau. 
Het bestuur stelt u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2011 goed 
te keuren. Wij stellen u tegelijkertijd voor het bestuur en de penningmeester te 
dechargeren voor het gevoerde bestuur en het beleid, voor zover dit uit het 
jaarverslag, de jaarrekening en de daarop gegeven toelichting blijkt. 
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3.2. jaarrekening 2011 

      

      VNG   Rekening van Baten en Lasten 2011 
Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 

            

  2011 2011   2011 2011 

Personele en 
apparaatskosten 130.530,00 127.748,36 Contributie 150.401,00 150.401,00 

      
 

    

Bestuurskosten 8.500,00 5.251,04 Bankrente/deposito 2.500,00 3.133,88 

      
 

    

(Thema) bijeenkomsten 10.000,00 19.002,68 Bijdrage VNG 9.045,00 9.045,00 

      
 

    

Informatievoorziening 6.000,00 3.805,50 Overig 0,00 6.092,70 

      
 

    

Administratiekosten 5.500,00 170,76 
 

    

      
 

    

Onvoorzien 1.416,00 5.000,00 
 

    

      
 

    

Resultaat naar Balans 0,00 7.694,24 
 

    

      
 

    

  161.946,00 168.672,58   161.946,00 168.672,58 

      

      

  
Balans per 31 december 2011 

 Activa     Passiva     

Bank lopende rekening     Nog te betalen:     

48.36.73.900   9.919,33 Gemeente Nieuwegein   28.161,17 

Nog te ontvangen   1.092,70 Overigen:   23.000,53 

            

            

Rente´s   1.908,86       

Deposito´s:     Reserve     

62.09.62.844   75.000,00 (Zie mutaties)   89.419,95 

43.48.89.938   52.660,76       

            

  
140.581,65 

  
140.581,65 

      

            
   Reserve 31/12/2010   81.725,71 
   Toevoeging: 

 
  

   Resultaat 2011  
 

7.694,24 
   Reserve 31/12/2011   89.419,95 
   

      

   
De penningmeester 

  

   

Drs. P.C.M. van 
Elteren 
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3.3 Toelichting jaarrekening 2011 
 

Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het 
afgelopen jaar. De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2011 
gestelde doelen. 

 
De exploitatierekening bestaat uit een totaaloverzicht van baten en lasten. Indien 
de daadwerkelijke ontvangst of betaling nog niet heeft plaatsgevonden op de 
verslagdatum, dan vindt u dat terug op de balans per 31 december 2011. 

 

 3.3.1. Exploitatierekening ( x 1.000) 

 

 Begroting Rekening Rekening 

 2011 2011 2010 

Baten 161,9 168,7 168,9 

Lasten 161,9 161,0 154,3 

Exploitatieresultaat 0,0 7,7 14,6 

 
 
 

De rekening 2011 sluit met een overschot van 7,7 duizend euro. De belangrijkste 
verklaring hiervoor is dat in 2011, naast een overschrijding op de post 
(thema)bijeenkomsten van 9 duizend euro, een aantal posten lager uitviel: 
personele kosten, bestuurskosten, informatievoorziening en de 
administratiekosten. In 2010 was er een overschot van 14,6 duizend euro. In 
2009 was er een tekort van 26,7 duizend euro, voornamelijk door de activiteiten in 
het kader van het 90-jarig bestaan. In 2008 was er een positief resultaat van 28 
duizend euro, in 2007 van + 24,8 duizend euro, in 2006  van  + 8,7 duizend euro 
en 2005 sloot af met een nadelig resultaat van 31,9 duizend euro. Het resultaat 
2011 wordt hieronder nader verklaard. 

 
De exploitatierekening bestaat uit een totaaloverzicht van baten en lasten. Indien 
de daadwerkelijke ontvangst of betaling nog niet heeft plaatsgevonden op de 
verslagdatum, dan vindt u dat terug op de balans per 31 december 2011. 
 
De rekening 2011 sluit met een overschot van € 7.694,-. 
De belangrijkste verklaring hiervoor is dat in 2011, naast een overschrijding op de 
post (thema)bijeenkomsten van € 9.000,-, een aantal posten lager uitviel, te 
weten personele kosten, bestuurskosten, informatievoorziening en de 
administratiekosten.  
In 2010 was er een positief resultaat van € 14.600,-, terwijl er in 2009 een tekort 
was van € 26.700,-, dit laatste bedrag was voornamelijk toe te schrijven aan de 
activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan. In 2008 was er een positief 
resultaat van € 28.000,-, in 2007 van + € 24.800,- en in 2006 van + € 8.700,-. 
2005 was afgesloten met een nadelig resultaat van € 31.900,-.  
Het resultaat 2011 wordt hieronder nader verklaard. 
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Uitgaven. 

 
De personele lasten zijn circa € 6000,- lager dan geraamd. De begroting is 
gebaseerd op 1,43 fte, te weten 0,53 fte ambtelijk secretaris, 0,7 fte medewerker 
en 0,2 fte webredactie. Op 1 oktober 2008 is de webredacteur begonnen. Dit 
betreft een overeenkomst die qua kosten overeenkomt met circa 0,2 fte. 
De kosten voor de webredactie waren lager dan begroot. 

 
De bestuurskosten zijn ruim € 3.000,- lager dan geraamd.  

 
De post themabijeenkomsten is ruim € 9.000,- hoger dan geraamd. 
Bijzondere uitgaven waren er in verband met het lijsttrekkersdebat op 14 februari 
in het provinciehuis ter gelegenheid van de verkiezingen voor Provinciale Staten. 
Daarnaast werd een deel van de kosten betaald van de Netwerkbijeenkomst 
‘Strategische agenda voor de provincie Utrecht’; deze werd op 3 oktober 
georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht. Op 13 oktober was er 
een bijeenkomst over de Wet werken naar vermogen, dit gebeurde in 
samenwerking met Alleato. Ook daarmee waren bijzondere uitgaven gemoeid. 
Verder waren er de gebruikelijke uitgaven voor het voorjaars- en het 
najaarscongres zoals voorbereidingskosten, kosten communicatie, vergoeding 
voor enkele inleiders en afsluitende acts. Wij hebben verder diverse 
bijeenkomsten georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en 
de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland. De kosten konden worden gedeeld. 
Door onze leden werden de accommodaties in de meeste gevallen gratis ter 
beschikking gesteld. Op 17 juni waren wij gastheer voor het halfjaarlijkse overleg 
VNG – provinciale afdelingen. 

 
De post informatievoorziening is ruim € 2.000,- lager dan begroot. Het hosten en 
onderhouden/aanpassen van onze website heeft minder kosten met zich 
gebracht dan geraamd. Het servicecontract met RedKiwi kostte ruim € 2.200,-.  

 
De post administratiekosten is ruim € 5.000,- lager dan geraamd. De kosten voor 
drukwerk en porto en bankkosten bedroegen nog maar bijna € 200,-. Dankzij de 
toenemende digitalisering hoeven weinig uitgaven ten laste van deze post te 
worden gebracht. 

Inkomsten 

 
Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente ruim € 600, 
hoger is dan geraamd. 

Balans per 31 december 2011 

 
De reserve per 31 december 2011 bedraagt € 89.419,95. Dat is 53,0% van onze 
omzet 2011. De reserve 2010 was 48,4% van de omzet, in 2009 was dat 39,4%, in 
2008 56,6%, in 2007 44,8%. 
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In vergelijking met de Utrechtse gemeenten zijn deze percentages niet ongebruikelijk 
of opmerkelijk. Het bestuur heeft eerder in de afgelopen vijf jaar in diverse stukken 
(begrotingen en financiële jaarverslagen) aangegeven, dat wanneer de reserve van 
de VNG afdeling Utrecht hoger wordt dan 50% van de omzet, daarmee rekening zal 
worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. Zoals bekend 
heeft de algemene ledenvergadering van november 2011 besloten akkoord te gaan 
met het bestuursvoorstel de contributie te verhogen met 1%. 
In november 2010 besloot de algemene ledenvergadering akkoord te gaan met het 
bestuursvoorstel om de indexeringsafspraak ook voor 2011 op te schorten en de 
contributie voor 2011 te verlagen met 5%. 
 
Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 21.732,- aan BTW is betaald 
door de VNG afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan begin februari 2012 een 
specifieke opgave ontvangen. De gemeenten krijgen naar rato van de betaalde 
contributie dit bedrag terug via het BTW-compensatiefonds. De teruggaaf over 2011 
bedroeg 14,45% van de door de gemeenten betaalde contributie. 
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Verklaring van de kascommissie. 

 

 


